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Afwezig met kennisgeving:  
Véronique Diepmaat 
Willemijn Reijenga 
Valerie Verkuijl 
 
Opening 
Michelle sluit de deur. Michelle opent de vergadering om 18:00 uur. 
 
Vaststellen agenda 
 
Mededelingen 

- De secretaris neemt de KALV op. Dit maakt het voor haar een stuk 
gemakkelijker om de notulen naderhand correct uit te werken.  

- Machtigingen:  
o Véronique Diepmaat machtigt Lotte Peerlings om voor haar te 

stemmen tijdens de KALV van Studievereniging PAP op 06-06-2017. 
o Willemijn Reijenga machtigt Myrthe Overbeek om voor haar te 

stemmen tijdens de KALV van Studievereniging PAP op 06-06-2017. 
o Valerie Verkuijl machtigt Ryanne van der Wouden om voor haar te 

stemmen tijdens de KALV van Studievereniging PAP op 06-06-2017. 
o Ivo Vredendaal machtigt Sanne Dirkse om voor hem te stemmen 

tijdens de KALV van Studievereniging PAP op 06-06-2017. 
- Deze ALV zullen de documenten weer digitaal zijn. Degene die hebben 

aangevraagd om de documenten op papier te ontvangen, hebben dit als het 
goed is ontvangen.  

- De vorige ALV is er een discussie gevoerd over de introcie. Sanne Wensveen 
en Sanne Dirkse zaten op dat moment beide in de Introcie en Chiel Brouwer 



en Shirley Hermans niet. Na de ALV is dit veranderd. Chiel en Shirley zitten in 
de Introcie. Sanne Dirkse is uit de commissie en Sanne Wensveen zal volgend 
jaar ook meegaan op introweekend. 

 
Vaststellen Notulen Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (HALV) 
13 februari 2017 
 
De notulen worden in zijn geheel doorgenomen. Wanneer er 
opmerkingen/vragen zijn, wordt dit bij de betreffende pagina genoteerd. 
Als er geen opmerkingen/vragen zijn, wordt de pagina niet genoteerd. 
Spelfouten en fouten in de lay-out mogen naar de secretaris worden 
gestuurd per e-mail. 
 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen.  
   
De ALV keurt de notulen van de Halfjaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering op 13-02-2017, met inachtneming van de besproken 
wijzigingen en opmerkingen, goed. 
 
Goedkeuren Herbegroting 2016-2017 
 
De herbegroting wordt per pagina doorgenomen. Wanneer er 
opmerkingen/vragen zijn, wordt dit bij de betreffende pagina genoteerd. 
Als er geen opmerkingen/vragen zijn, wordt de pagina niet genoteerd. 
Spelfouten en fouten in de lay-out mogen naar de secretaris worden 
gestuurd per e-mail. 
 
Ruben vertelt dat er twee redelijk grote veranderingen zijn. Dit komt, omdat de 
afrekening van het gala bekend is en er geen inleg nodig is voor het eindfeest, dus het 
geld zal herbegroot worden. Ook de laatste activiteit van de Studiecie is gratis, dus 
deze post zal ook herbegroot worden.  
 
Pagina 1: Hanneke zou graag een datum op het voorblad willen. Dat is makkelijker 
wanneer je moet terug zoeken in het document. 
 
Pagina 3: Ruud zegt dat er voor sponsoring verschillende bedragen in het document 
staan. Hij wil graag weten wat het juiste is. Ruben zegt dat er in de tussentijd een 
bedrag aan sponsorinkomsten is bijgekomen. Hanneke vraagt of er nog meer dingen 
zijn aangepast. Ruben zegt de dagelijkse boodschappen en de feesten. Verder zijn er 
geen inhoudelijke verschillen naast spelling en lay-out. Hanneke vraagt of hij nu wel 
up to date is. Ruben zegt dat afgelopen maand nog niet is verwerkt. Hij heeft de 
gegevens zo ver mogelijk bijgewerkt. Ruben zegt dat er nog geld binnen moet komen 
voor de leden, vandaar dat er nog een bedrag in de min staat. Wanneer er betaald 
wordt, gaat het bedrag omlaag. Hanneke zegt dat een lid gewoon moet betalen. 
Michelle zegt dat dat klopt. Het bestuur is er nu mee bezig.  
 
Anne zegt dat het overzichtelijker en duidelijker is als er tot één punt alles wordt 
bijgewerkt, dus bijvoorbeeld tot 31 mei 2017.   
 
Pagina 4: Hanneke zegt dat er een tekort is voor sponsoring en vraagt zich af hoe 
het bestuur er voor zorgt dat dit minder wordt. Ruben vertelt dat er nieuwe projectjes 



lopende zijn. Er zal bijvoorbeeld een tijdelijke sponsoraanbieding komen om zo extra 
inkomsten binnen te halen. Ruben verwacht sowieso nog €50. Verder hoopt het 
bestuur dat de inkomsten vanuit DressMe ook weer tussen €50-€60 vallen. Er zal 
een nieuw folderrek komen zodat hiermee beter gepromoot kan worden. Hanneke 
zegt dat er ongeveer een tekort van €150 wordt verwacht. 
 
Sjoerd vraagt zich af of het streven voor donateurschap wel behaald gaat worden. 
Ruben zegt dat het voorheen niet als een hoog streven werd gezien. Hij vertelt dat er 
nu nog een ronde gedaan moet worden. Het geld wat er nu staat is nog van vorig jaar. 
Eva geeft de tip om briefjes in postvakjes te leggen. Anne vertelt dat één docent een 
vaste machtiging geeft. Ruben vertelt dat hij dit weet. Ruud geeft als tip om 
relatiegeschenken te gebruiken bij het langsgaan. 
 
Ruud vertelt dat er verleden jaar best wel veel verlies is gedraaid op voedselverkoop. 
Nu is er veel winst. Ruben zegt dat we aan het eind van het jaar kunnen voorkomen 
dat er nog geld op de post staat door dingen voor de voedselverkoop van volgend jaar 
te kopen. Marja denkt dat het verschil komt doordat zij in hun jaar nog oude kaarten 
hadden. Dit jaar is er een deadline opgezet waardoor je meer geld binnenhaalt. 
Michelle vertelt dat het bestuur bijvoorbeeld al duurdere chips koopt. Eva zegt dat de 
kosten voor de leden ook omlaag kunnen. Michelle zegt dat dit een optie is maar voor 
nu lost het bestuur het zo op. 
 
Bodine vindt dat het goed is dat de legenda is toegevoegd. Bij begroting moet nog 
worden toegevoegd dat het ook inclusief herbegrotingen op de ALV is.  
 
Pagina 5: Myrthe vraagt of het tijdens de HALV ook al duidelijk is dat er veel geld 
op de post dagelijkse boodschappen staat. Ruben vertelt dat het bestuur dit wist. Het 
wordt vanuit de leden gewaardeerd dat er meer thee is en koekjes zijn. Er wordt 
minder krampachtig mee omgegaan dan in het begin van het jaar. Hanneke vraagt 
wat Rubens advies is voor volgend jaar. Ruben denkt dat de pot wat lager zou 
kunnen. Het lijkt erop dat er minder eerstejaars zullen zijn dus wellicht ook minder 
leden op de kamer, maar je weet nooit hoe actief ze zijn. Michelle voegt toe dat het 
bestuur in het begin van het jaar iets te zuinig is geweest. 
Eva denkt dat het misschien leuk is om iets van ijsjes te kopen. Anne denkt dat het 
goed is als de post wat minder wordt volgend jaar. Ze zegt dat er meer inschrijfcijfers 
zijn dan vorig jaar. Ruud vindt het knap dat het zo laag is gehouden. Hij denkt dat 
het goed is om dit in het draaiboek op te nemen. Dan is het duidelijk waar je 
goedkoop lekkere dingen kunt vinden. 
 
Ruud zegt dat er één training is gedaan. Hij vraagt zich af of we er bewust voor 
hebben gekozen om geen bestuurstraining te doen. Michelle vertelt dat dit is 
overwogen. Van oud-bestuur heeft het bestuur meegekregen dat niet alle trainingen 
even nuttig waren en het bestuur wilde sowieso een financiële training te doen. 
Daarom is besloten om één training te doen en het overige geld ergens anders aan te 
besteden. Hanneke denkt dat het een tip is voor het nieuwe bestuur om de training 
eerder te doen.  
 
Marja zegt dat een groot bedrag van de Studiecie over is en ze vraagt hoe dit volgend 
jaar voorkomen kan worden. Ruben denkt dat volgend jaar de activiteiten meer 
gratis kunnen zijn zodat de post meer gebruikt wordt. Sanne W. vertelt dat er in het 
begin van het jaar geld is uitgegaan door duurdere activiteiten en daarna is er 



voorzichtig mee omgegaan. Marja vraagt of er volgend jaar minder geld in de pot 
kan. Sanne W. denkt dat het wel iets lager kan, maar dat het ook wel prettig is om 
een grote pot te hebben. Ruud zegt dat het niet erg is om in het begin van het jaar in 
de min te komen zolang je eind van het jaar maar rechttrekt. Bodine denkt dat het 
een goed idee is om een gratis activiteit te doen en leden te laten betalen als ze zich te 
laat afmelden. Hanneke denkt dat het niet is dat mensen niet willen betalen.  
 
Ruud zegt dat er een meevaller was van Transavia. Hij vraagt zich af hoe de 
meevaller is besteed. Cecile zegt dat het bestuur het snel wist en daarom veel er mee 
kon. Er zijn extra activiteiten geweest zoals een fietstour met driegangenlunch. Eerst 
was het budget krap, maar op deze manier kon er meer worden uitgegeven. 
  
Pagina 6: Ruud zegt dat er vaak veel winst wordt gemaakt op feesten. Anne Fleur 
zegt dat het wel mee viel doordat het gala tegenviel. Ruben zegt dat de post van 
feesten vorige ALV is herbegroot. Cecile zegt dat er inleg zou zijn voor het eindfeest 
maar dat hoeft nu niet doordat we met zo veel verenigingen zijn. Voor het gala kon 
PAP meer inleggen maar dit was voor de andere verenigingen niet mogelijk. Vandaar 
dat er geld over is. 
 
Bodine vertelt dat Sticky wel eens een eigen hoeveelheid muntjes in koopt om dit aan 
hun leden te geven. Dit is iets om in de toekomst over na te denken wanneer je veel 
geld overhoudt bij feesten. 
 
Pagina 7: Ruben heeft een toelichting. Op dit moment houdt hij €320 apart om het 
gebrek aan inkomsten op te vangen. De post onvoorzien blijft onaangetast om 
eventuele tekorten op te vangen.  
 
Ruben ligt de herbegroting toe. Michelle vertelt wat het bestuur wil veranderen aan 
de website. Saline geeft als tip om achteraf te betalen en niet vooraf wanneer het gaat 
om de website. Myrthe vraagt of het niet mogelijk is dat iemand anders daar mee 
verder gaat. Michelle vertelt dat dit erg lastig is, omdat het inschrijfsysteem op een 
moeilijke manier in elkaar zit en alleen de maker weet hier veel van af. Het klopt dat 
er een handleiding bij is geschreven, maar het blijft lastig. Het bestuur heeft 
afgelopen jaar goed contact gehad met Laurens (de maker van het inschrijfsysteem) 
en is bezig met het opstellen van een contract, zodat afspraken nagekomen worden. 
 
Hanneke denkt dat er ook een duurdere koelbox kan komen. Puck en Anne stellen 
voor om meerdere koelboxen te kopen. Michelle zegt dat het bestuur speling heeft in 
kamer budget dus er zal gekeken worden wat mogelijk is.  
 
Illa en Véronique verlaten de zaal om 18:34 uur.  
 
Anne Fleur zegt dat er een tekort is vanwege sponsoring maar dat is minder dan de 
inkomsten van KV testpakketjes. Hanneke zegt dat niet alles wordt herbegroot wat er 
te herbegroten valt. Anne Fleur vraagt of daar dan later naar wordt gekeken. Ruben 
zegt dat dit de inkomsten dekt die wellicht niet binnen komen. Ideeën voor de post 
onvoorzien zijn welkom. Anne Fleur denkt dat het misschien een goed idee is om een 
stofzuiger te kopen.  
 
Marja heeft ook een voorstel voor de kamerinrichting. Ze wil graag een nieuwe 
waterkoker. Ze stelt voor om meer geld te herbegroten naar kamerinrichting.  



 
Esmée vindt het vreemd dat €100 voor de almanak wordt herbegroot, want dit is 
achteraf en een begroting is vooraf. Waarom gaat dat niet van post onvoorzien af? Je 
kan dat van de post onvoorzien af laten gaan en dan die €100 naar kamerinrichting. 
Ruben zegt dat het kan. Er blijft dan nog steeds een redelijk groot bedrag over om te 
besteden. 
 
Liza vraagt waar de banner wordt gezet als hij niet gebruikt wordt. Michelle vertelt 
dat hij dan buiten de kamer wordt gezet. Bodine vraagt hoe de komende jaren de 
banner overleeft. Michelle legt uit dat er in Bodine haar jaar een banner is 
aangeschaft, maar dat deze verdwenen is. Ze vertelt dat er iets op wordt bedacht. 
 
Myrthe is voor het idee van kamerinrichting. Haar suggestie is om nog meer borden 
en bestek aan te schaffen voor de eetactiviteiten. Ook omdat het langer meegaat.  
 
Ruud wil dat er ook koelelementen worden gekocht voor de koelboxen.  
 
Chiel Brouwer komt de zaal binnen om 18:42 uur. 
 
Hanneke vraagt hoe deze gekoeld worden. Michelle vertelt dat een vriezer helaas niet 
mag worden aangeschaft. Dit zijn regels van huisvesting. Myrthe hoorde in de 
wandelgangen dat Alcmaeon dit wel heeft. Michelle vertelt dat ze niet weet waarom 
dit bij hun wel mag, maar wanneer je het vraagt mag het niet.   
 
Ruben zou graag een concreet bedrag horen van wat er naar kamerinrichting kan. 
Marja zou er €100 bij doen, dus €230 totaal. Hanneke zou niet alles van feesten 
herbegroten. Ze zou iets leuks doen om het feest te promoten. Marja denkt dat dit 
lastig is. Hanneke denkt dat het leuk is om iets te geven. Puck zou dit alleen doen als 
de kaartjes niet hard genoeg gaan. Als het toch vol komt is het iets minder belangrijk. 
Myrthe vraagt hoeveel kaarten er zijn. Er zijn 41 kaarten beschikbaar zijn voor alle 
PAPpers dus inclusief bestuur. Cecile zegt dat er maximaal aantal mensen binnen 
mag zijn in de zaal. De verenigingen moesten dit verdelen. Iedereen heeft overlegd en 
er is een procentuele verdeling gemaakt. Rosan vertelt dat er in het begin niet 
duidelijk was welke locatie er werd gekozen en je dus niet wist hoeveel mensen er 
binnen mochten. Marthe vraagt waarom er niet met minder verenigingen een feest is 
georganiseerd. Cecile zegt dat er te laat achter is gekomen dat er zo weinig mensen 
binnen mochten. Ze vertelt dat er als tip wordt meegegeven aan opvolgers om begin 
van het jaar al een eindfeest te plannen. Myrthe wil wel even meegeven dat er veel 
rekening moest worden gehouden met het feest voor de lustrumactiviteit. Het is 
jammer dat niet iedereen mee kan naar het feest. Maarten vraagt of er nog bekend 
wordt gemaakt of er kaarten over zijn. Cecile zegt dat er sowieso een herverdeling 
van de kaarten komt. Er moet wel animo voor zijn. Als PAP de 41 kaarten nog niet 
heeft verkocht op dat moment, is het lastig om nog kaarten bij te kopen. Bodine 
denkt dat het van te voren te verwachten was dat wanneer je met zo veel 
verenigingen samenwerkt, er dan zo weinig kaartjes beschikbaar waren. Ruben 
vraagt wanneer hier meer opmerkingen over zijn, dit naar de WVTTK kan. Dan kan 
er nu verder worden gegaan met de herbegroting.   
 
Maarten vertelt dat mede door de biercantus heel het potje van de Mannencie leeg is. 
Ze komen erg krap uit met de activiteit. Ze zouden het fijn vinden als er nu meer geld 
naar toe komt. Ze denken dan aan iets van €15 tot €20. En er is zeker genoeg animo 



om volgend jaar weer een biercantus te doen. 
 
Ruud denkt dat het misschien leuk is om iets naar de activiteit van de Efteling te 
doen om bijvoorbeeld leden eten te geven. Cecile zegt dat er al plannen zijn maar 
meer mag natuurlijk altijd.  
 
Hanneke vroeg zich af of het gebruikelijk is dat er geld wordt klaargezet voor het 
lustrum vijf jaar later. Anne zegt dat je dit ook in september kan doen. Michelle zegt 
dat het bestuur dan inderdaad concreter op papier heeft wat er over is.  
 
Saline verlaat de zaal om 18:56 uur.  
 
Chiel zegt dat er met grote bedragen wordt gesmeten. Hij vertelt dat er voor de 
almanak lastigheden waren met indesign en op één computer werken. Marja vertelt 
dat de koppeling met dropbox moeilijker werkte dan afgelopen jaar. Het probleem 
was niet dat er maar op één computer kon worden gewerkt. Het probleem was meer 
dat niet veel mensen er aan konden werken.  
 
Om 19:02 uur wordt een pauze ingelast tot 19:12 uur. 
 
Ruben ligt de net aangepaste herbegroting toe. Bodine zegt dat de post onvoorzien 
niet herbegroot wordt. De almanak komt gewoon uit op -€90. Ruben zal dit in het 
verslag juist vermelden. 
 
Voorstel: Van de onvoorziene inkomsten gaat €20 naar de Mannencie en €250 naar 
kamerinrichting. Er zal €90 van de post onvoorzien afgaan vanwege de almanak. 
Voor:39 
Neutraal:0 
Tegen:0 
Onthouding:0  
Conclusie: Van de onvoorziene inkomsten gaat €20 naar de Mannencie en €250 naar 
kamerinrichting. Er zal €90 van de post onvoorzien afgaan vanwege de almanak. 
 
Anne vindt dat de ALV veel te laat is. Er is nu nog een korte tijd om geld uit te geven. 
Het is jammer dat je KB dan niet voor kunt stellen, maar dat is niet heel erg.  
 
Puck is benieuwd in hoeverre alle leden het gevoel hebben dat ze begrijpen wat er 
gebeurde bij het herbegroten. Michelle vraagt of het goed is om dit door te schuiven 
naar WVTTK.  
 
Hanneke zou het fijn vinden om bij elk bedrag een toelichting te geven: hoe komt er 
meer geld in dit potje, etc. 
 
Anne vindt het fijn als er toch een balans in het bestand komt.  
 
De ALV keurt de herbegroting 2016-2017, met inachtneming van de 
besproken wijzigingen en opmerkingen, goed. 
 

Voorstellen kandidaatsbestuur 2017-2018 

Michelle stelt het kandidaatsbestuur 2017-2018 voor aan de ALV. 



 

Veranderen HR 

Voorzitters 

Laurens snapt nog steeds de zin niet ‘Coördinator van de commissie is niet per 

definitie voorzitter van de commissie.’ Je zegt niet dat hij/zij voorzitter is. Je kan die 

zin weglaten. Hanneke zegt als niemand voorzitter moet zijn, moet de coördinator 

voorzitter moet zijn. Eva denkt dat je dit met de laatste zin al dekt. De zin kan dus 

eigenlijk gewoon weg.  

 

Anne denkt dat overige die nu rood staat weg moet. De andere zou wel overig 

moeten.  

 

Hanneke zegt dat tussen PR-commissies een streepje moet.  

 

Marja denkt dat wanneer je de zin weghaalt, je er beter tussenkopjes van kan maken. 

Je kan er ook gewoon een enter tussen doen. 

 

Chiel zegt dat er een aantal maanden in het jaar zijn dat je een kandidaatsbestuur en 

huidig bestuur hebt. Als het kandidaatsbestuur een voorzitter aanstelt, maar hij of zij 

wil toch ineens niet meer, dan valt het onder het huidig bestuur. Michelle zegt dat je 

pas een commissievoorzitter officieel aanstelt bij de wissel. Dan heb je dit probleem 

niet. 

 

Ruud zegt dat de Financie onder de penningmeester valt. Als je het bij de andere 

bestuursleden noemt, kan je dit bij deze commissie ook doen.  

 

Anne Fleur verlaat de ALV om 19:38 uur. 

 

Manon van der Pol verlaat de zaal om 19:42 uur. 

 

Hanneke en Anne denken dat in plaats van logischerwijs ‘in principe’ beter is. 

 

Voorstel: In iedere commissie neemt een bestuurslid plaats als coördinator. In 

principe is dit bij de Financie de Penningmeester, bij de studie-inhoudelijke 

commissies de Coördinator studie-inhoudelijk, bij de ontspannende commissies is 

dit de Coördinator intern en bij de PRcommissies de Coördinator extern. De overige 

commissies worden verdeeld over het bestuur.  

 

Het kandidaatsbestuur stelt de commissievoorzitters voorafgaand aan het collegejaar 

aan, met uitzondering van de Financie en de Introcie. Als een commissievoorzitter 

besluit te stoppen met deze functie, beslist het huidige bestuur in overleg met de 

commissie over de verdere gang van zaken. Wel is het bestuur altijd 

eindverantwoordelijk en legt verantwoording aan de ALV af middels het jaarplan en 

(half)jaarlijks verslag 



Voor: 36 

Tegen: 0 

Neutraal: 0 

Onthouding: 0 

Conclusie:  In iedere commissie neemt een bestuurslid plaats als coördinator. In 

principe is dit bij de Financie de Penningmeester, bij de studie-inhoudelijke 

commissies de Coördinator studie-inhoudelijk, bij de ontspannende commissies is 

dit de Coördinator intern en bij de PRcommissies de Coördinator extern. De overige 

commissies worden verdeeld over het bestuur.  

 

Het kandidaatsbestuur stelt de commissievoorzitters voorafgaand aan het collegejaar 

aan, met uitzondering van de Financie en de Introcie. Als een commissievoorzitter 

besluit te stoppen met deze functie, beslist het huidige bestuur in overleg met de 

commissie over de verdere gang van zaken. Wel is het bestuur altijd 

eindverantwoordelijk en legt verantwoording aan de ALV af middels het jaarplan en 

(half)jaarlijks verslag. 

 

Inspraak leden 

Anne denkt dat je officieel lid af bent als je een tussenjaar neemt tussen je bachelor 
en master. Ze denkt dat het goed is om hierover iets toe te voegen aan de ALV. Chiel 
denkt dat je in het HR kan opschrijven ‘bij herinschrijving wordt niet nogmaals een 
bedrag afgeschreven’. Michelle zegt dat het bestuur er over na zal gaan denken.  
 

W.V.T.T.K. 

Puck vraagt zich af of iedereen de financiën zoals zojuist besproken is goed begreep. 
Myrthe vond de legenda een toevoeging. Puck zou een indicatie willen of het 
duidelijk was. Tara vond het duidelijk. Daniek snapt op zich wel wat. Het is wel zo 
dat ze merkt dat (oud)bestuursleden er meer van af weten. Ze vraagt zich af of meer 
informatie nuttig is. Ryanne heeft afgelopen ALV’s gehad dat ze even niet wist wat 
wat betekende. Ze kon nu meer terugkijken en dat vond ze heel prettig. Het was fijn 
dan ze het van tevoren kon bekijken met de legenda er bij. Maarten had het idee dat 
punten die veranderd worden meer worden toegelicht. Als je M&O hebt gehad, snap 
je de tabel ook beter. Inez zat tot voor deze ALV zonder voorbereiding. Ze kan het nu 
wel beter volgen, nu ze het wel heeft gedaan. De discussies vindt ze wel lastig te 
volgen. Ze snapt dan het punt wel, maar niet waar de discussie over gaat. Lotte merkt 
dat ze te lui is om dingen te lezen en laat daardoor dingen op haar afkomen. Ze kan 
wel de discussies volgen. Michelle vertelt dat er een document is met info over de 
ALV. Hanneke denkt dat het goed is om dit voortaan geprint bij de hand te hebben. 
Ruud denkt dat het slim is om misschien wat meer door elkaar te gaan zitten (leden 
en oud bestuursleden). Eva denkt dat het misschien ook een idee is als het bestuur 
het idee heeft dat de discussie te ingewikkeld wordt, aan de zaal te vragen of ze het 
nog begrijpen/iets uitgelegd moet worden.  
 
Rondvraag 

Laurens vraagt of iedereen zich al heeft ingeschreven voor de PAPalympische spelen? 

Sanne W. vraagt of iedereen zich al in heeft geschreven voor de lezing? 



Cecile zegt dat vrijdag de inschrijving van de Efteling open gaat. 

Sluiting 

Michelle sluit de vergadering om 19:58 uur. 

 

 

 


